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Številka 14       Preddvor,  28. december 2004      Cena 300 SIT (DDV vključen)        LETO X 
 

 

 

 
25. 
 

*** 
Na podlagi 1. in  4. člena Zakona o komunalnih 
taksah (Ur. list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72 in 
Ur. list RS, št. 18/91), 15. in 20. člena Statuta 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, 
št. 2/99) in Odloka o komunalnih taksah v Občini 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 7/97 
in 9/03) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 
16. redni seji dne 22.12.2004 sprejel 
 
 

SKLEP 
o določitvi vrednosti točke  

za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor 
v letu 2005  

 
 

1. člen 
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini 
Preddvor v letu 2005 znaša 14,20 SIT. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati v 8 dneh po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se 
od 1.1.2005 dalje. 
 
 
Številka: sO41/04-OS 
Datum:   22. december 2004 
 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 
 
 
 
 

 
26. 
 

*** 
Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZureP) (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03), 7., 12. 
in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za 
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, 
št. 8/87), Sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne  
 
 
 

stanovanjske površine in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
07/03 in 09/03) ter 20. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) 
je Občinski svet Občine Preddvor, na svoji 16. redni 
seji dne 22.12.2004 sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
o povprečni gradbeni ceni koristne 

stanovanjske površine in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v 

Občini Preddvor za leto 2005 
 
 

1. člen 
1. Povprečna gradbena cena stanovanj (GC) za 

m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji je 
165.000,00 SIT. 

 
2. Povprečni stroški komunalnega urejanja 

zemljišč so: 
 
 individualna 

raba 
(IKR) 

kolektivna 
raba 
(KKR) 

1. skupina 
naselje: Preddvor 
 

 
6.164,00 

SIT/m2 

 
3.927,00 
SIT/m2 

2. skupina 
naselja: Bašelj, Breg ob 
Kokri, Hraše pri 
Preddvoru, Hrib, Mače, 
Nova vas, Potoče,  
Spodnja Bela, Srednja 
Bela, Spodnja Bela, 
Tupaliče 

3.274,00 
SIT/m2 

2.839,00 
SIT/m2 

3. skupina 
naselja: Kokra, Možjanca 

1.855,00 
SIT/m2 

1.093,00 
SIT/m2 

4. skupina 
počitniški objekti ne 
glede na območje 

8.407,00 
SIT/m2 

5.310,00 
SIT/m2 
 

 
2. člen 

S tem sklepom se razveljavita Sklep o dopolnitvi 
Sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne 
stanovanjske površine in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini 
Preddvor za leto 2003, št. s022/03-OS z dne 
05.11.2003 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
07/03) in Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne 
stanovanjske površine in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini 
Preddvor za leto 2004, št. s030/03-OS (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 09/03). 
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3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se 
od 01.01.2005 dalje. 
 
 
Številka:  s042/04-OS 
Datum:    22. december 2004 
 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 
 
 

 
27. 
 

*** 
Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 44/97), 20. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) 
in 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 14/01 in 16/02), je Občinski svet 
Občine Preddvor na svoji 16. redni seji dne 
22.12.2004 sprejel 
 
 

S K L E P  
o določitvi vrednosti točke  

za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v letu 2005 

 
 

1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Preddvor v letu 2005 
znaša 1,60 SIT. 
 

2. člen 
S tem sklepom se razveljavi sklep o vrednosti točke 
za določitev višine nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Preddvor, 
s028/03-OS z dne 17.12.2003 (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 9/03). 
 

3. člen 
Ta sklep velja  8 dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2005 
dalje. 
 
 
Številka:  s043/04-OS 
Datum:    22. december 2004 
 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 
 
 

 
28. 
 

*** 
Na podlagi 20. člena statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in 5. 
člena Pravilnika o načinu oddajanja prostorov 
Doma krajanov v Preddvoru v uporabo (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 04/03) je Občinski svet 
Občine Preddvor na svoji 16. redni seji dne 
22.12.2004 sprejel 
 
 

SKLEP 
o določitvi cen najema prostorov v Domu 

krajanov v Preddvoru 
 
 

1. člen 
Cena najemnine prostorov v Domu krajanov v 
Preddvoru za leto 2005 znaša: 
 

STORITEV DOMAČI 
CENA 

TUJI 
CENA 

Najemnina za sejno 
sobo 

1.093,00 
Sit/uro 

1.637,00 
Sit/uro 

Najemnina za 
dvorano  

2.730.00 
Sit/uro 

4.092,00 
Sit/uro 

 
2. člen 

Vsaka začeta ura najema se šteje za polno uro 
najema. 
 

3. člen 
Uporaba prostorov je določena v Pravilniku o 
načinu upravljanja in oddajanja prostorov v objektu 
Doma krajanov v Preddvoru. Višino najemnine 
enkrat letno, do konca tekočega leta, na predlog 
Občinskega urada sprejme Občinski svet Občine 
Preddvor.  
 

4. člen 
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi cen 
najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru, št. 
s033/03-OS z dne 17.12.2004 (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 09/03). 
 

5. člen 
Ta sklep velja  8. dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Preddvor, uporablja pa se od 01.01.2005 
dalje. 
 
 
Številka: s044/03-OS 
Datum:   22. december 2004 

 
 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 
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29. 
 

*** 
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in 5. 
člena Pravilnika o opravljanju in načinu oddajanja 
prostorov Doma krajanov na Zgornji Beli v uporabo 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 04/03) je 
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 16. redni 
seji dne 22.12.2004 sprejel 
 
 

SKLEP 
o določitvi cen najema prostorov v Domu 

krajanov na Zgornji Beli 
 
 

1. člen 
Cena najemnine prostorov v domu krajanov na 
Zgornji Beli za leto 2005 znaša: 
  

STORITEV DOMAČI 
CENA 

TUJI 
CENA 

Najemnina za 
dvorano zgoraj 

1.637,00 
Sit/uro 

2.455,00 
Sit/uro 

Najemnina za 
dvorano spodaj 

1.637.00 
Sit/uro 

2.455,00 
Sit/uro 

 
2. člen 

Vsaka začeta ura najema se šteje za polno uro 
najema. 
 

3. člen 
Uporaba prostorov je določena v Pravilniku o 
upravljanju in načinu oddajanja prostorov Doma 
krajanov na Zgornji Beli. Višino najemnine enkrat 
letno, do konca tekočega leta, na predlog 
Občinskega urada sprejme Občinski svet Občine 
Preddvor.  
 

4. člen 
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi cen 
najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli, 
št. s032/03-OS z dne 17.12.2003 (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 09/03). 
 

5. člen 
Ta sklep velja  8. dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Preddvor, uporablja pa se od 01.01.2005 
dalje. 
 
 
Številka: s045/04-OS 
Datum:   22. december 2004 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 
 
 
 
 
 

 
30. 
 

*** 
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in 
Sklepa o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, 
8/03) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 16. 
seji dne 22.12.2004 sprejel 
 
 

S K L E P  
o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine 

Preddvor za leto 2005 
 
 

1.člen 
S tem sklepom se določa: 
1. Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč 

Katastrska 
kultura 

Katastrski 
razred 

Letna zakupnina 
SIT/ha 

Vrt 1 – 8 57.398 
Njiva 1 – 3 42.067 
Njiva 4 – 6 38.324 
Njiva 7 – 8 33.569 
Travnik 1 – 2 36.364 
Travnik 3 – 4 30.481 
Travnik 5 – 6 24.956 
Travnik 7 – 8 19.073 
Pašnik 1 – 2 15.331 
Pašnik 3 – 4 11.408 
Pašnik 5 – 6 7.665 
Pašnik 7 – 8 3.744 

1 – 4 47.772 
Sadovnjak 5 – 8 38.323 
 
2. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo 

namen uporabe minim. letna 
najemnina 

funkcionalno zemljišče k stanovanj. 
objektu (dvorišče, parkirišče, 
dostopna pot, zelenica) 

 
100 SIT/m2 

funkcionalno zemljišče k poslov. 
objektu (dvorišče, parkirišče, 
dostopna pot, zelenica) 

 
195 SIT/m2 

 
odprto sklad. za les, gradb. material 100 SIT/m2 
 

2. člen 
S tem sklepom se razveljavi Sklep o ceni zakupa in 
najema zemljišč v lasti Občine Preddvor, št. 
s023/03-OS z dne 05.11.2003 (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št.08 /03). 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se 
od 1.1.2005 dalje. 
 
 
Številka: s046/04-OS   
Datum:  22. december 2004 

 
Župan Občine Preddvor 

mag. Franc Ekar 
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31. 
 

*** 
Na podlagi 20. člena statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in 37. 
člena Odloka o pokopališkem redu v Občini 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 9/01) 
je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 16. redni 
seji dne 22.12.2004 sprejel 
 
 

SKLEP 
o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini 

Preddvor 
 
 

1. člen 
Najemnina za grobove na pokopališčih v Občini 
Preddvor za leto 2005 znaša: 
 

STORITEV CENA 

Najemnina za enojni grob-letno 2.860,00 
Najemnina za dvojni grob-letno 5.595,00 
Najemnina za trojni grob-letno 8.330,00 
Najemnina za četverni grob-letno   11.065,00 
Taksa za nov enojni grob 6.807,00 
Taksa za nov dvojni grob 13.603,00 
Taksa za nov trojni grob 20.410,00 
 

2. člen 
Cena za opravljene storitve na pokopališčih v 
Občini Preddvor se poviša in znaša: 
 

STORITEV CENA 

Neplačan prispevek pri izgradnji 
vežic        po srednjem tečaju BS  na dan plačila

 
51,29 €   

 

Najemnina vežice - dnevno 4.721,00 
Taksa ob postavitvi spomenika 4.144,00 
Najem vežic se zaračunava po sistemu 1 (en) dan 
najema je vsak začeti dan. 

 
Cene vključujejo davek na dodano vrednost, razen 
pri neplačanem prispevku pri izgradnji mrliških 
vežic. 
 

3. člen 
Višina najemnine iz 1. člena  in 2. člena tega sklepa 
se uporablja od 01.01.2005 dalje.  
 
 
Številka: s047/04-OS 
Preddvor, 22. december 2004 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
32. 
 

*** 
Na podlagi 20. in 24. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) 
je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 16. redni 
seji dne 22. 12. 2004 sprejel 
 
 

SKLEP 
o skrajšanem plačilnem roku ob koncu leta za 

obveznosti, rezervirane v proračunu in 
opravljene do konca proračunskega leta 

 
 

1. člen 
Plačilni rok za obveznosti  v breme občinskega 
proračuna ob koncu leta se skrajšajo do konca 
proračunskega leta v primerih, ko je blago že 
dobavljeno in storitev opravljena v skladu s 
pogodbami. 
 

2. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor, 
velja pa z dnem sprejema na občinskem svetu. 
 
 
Številka: s048/04-OS 
Preddvor, 22. december 2004 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 
 
 

 
33. 
 

*** 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 9. člena 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
80/94 in 56/98), ter 15. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
2/99), je Občinski svet Občine Preddvor na 16. 
redni seji dne 22.12.2004 sprejel naslednji 

 
 

S K L E P 
o višini in obliki enkratne dotacije 

novorojenčkom  
s stalnim bivališčem v Občini Preddvor 

 
 

1. člen 
Staršem novorojenčkov, ki imajo stalno bivališče v 
Občini Preddvor, pripada enkratna dotacija iz 
proračuna Občine Preddvor v neto višini 20.000,00 
Sit. 
Občina Preddvor plača tudi akontacijo dohodnine. 
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Dotacija in akontacija dohodnine se izplačata iz 
proračunske postavke 4111 – družinski prejemki in 
starševska nadomestila na funkcionalnem področju 
10 – socialna varnost. 
 

2. člen 
Do enkratne dotacije je upravičen eden od staršev 
vsakega živorojenega otroka, če občinskemu uradu 
predloži kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za 
otroka, kopijo številke računa, kamor se enkratna 
dotacija nakaže ter kopijo davčne številke 
zavezanca za nakazilo, in sicer najkasneje v treh 
mesecih po dnevu rojstva. 
Do enkratne dotacije je upravičen eden od staršev, 
ki ima tako kot novorojenček stalno bivališče v 
občini Preddvor. 
Otroci, katerih starši ne izpolnijo pogoja in roka iz 
prvih dveh odstavkov tega člena, do enkratnega 
prispevka niso upravičeni.   
O dodelitvi enkratne dotacije se vodi upravni 
postopek. 
 

3. člen 
Izplačilo enkratne dotacije se izvršuje na bančni 
račun, odprt na ime starša - vlagatelja, kvartalno, in 
sicer 20. v mesecu. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, z 
uveljavitvijo tega sklepa pa preneha veljati Sklep o 
višini in obliki enkratne dotacije novorojenčkom s 
stalnim bivališčem v Občini Preddvor (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 8/04). 
 
 
  
Številka: s049/04-OS  
Datum:   22. december 2004 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 
 
. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 
275 10 20, e:mail obcina.preddvor@siol.net - D.Š. 77195108 - Odgovorni 
urednik: mag Franc Ekar - razmnoževanje Občina Preddvor - Naročnina za 
leto 2004 je 2.700 SIT (DDV v višini 8,5% je obračunan v ceni) - TRR 01295-
0100006887 - reklamacije se upoštevajo en  mesec dni po izidu.  
 


